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Nyhedsbrev August 2020 

 

Sommer 

Der har været pæn aktivitet i løbet af sommeren på både 9 hul og 18 huller 

turneringerne. 

 

 

 

Sommergolf i Danmark 

Golf Club Danois 
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Fredensborg 

 

25. juni med Gunstart klokken 9.00 og med efterfølgende frokost, hvor 20 deltog 

Skanderborg 

26. og 27. juli blev desværre aflyst 

Kokkedal 

10. august gennemføres Kokkedal turneringen.  

 

Du kan stadig nå at tilmelde dig til denne turnering 

 

Jubiiii vi kan atter komme i gang med vore 

aktiviteter, husk at tilmelde dig på golfbox 

Efterår 2020 

Efterårets aktiviteter er allerede slået op på Golfbox, så du kan roligt gå ind og 

melde dig til. Det vil være hyggeligt hvis vi kunne nå op på store deltagerantal efter 

forårets golf tørke. 

Welcome back 
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Bliver spillet den 10. september. Første turnering i det Sydfranske i 2020. 

Grundet Corona krisen bliver det uden sponsor og turneringen gennemføres 

som en ren dansk turnering. Håber rigtig mange stiller op til denne første 

turnering i lang tid. 

Nykredit open 

Traditionen tro afholdes Nykredit open på St. Endreol, i år den 16. september. 

Leo og teamet glæder sig til at byde velkommen. 

Der vil være Gun start kl. 9.00 og efterfølgende frokost og 

præmieoverrækkelse. 

 

 

Nordic Cup 

Landskampen mod Sverige gennemføres mandag den 28. september igen i 

år er BIL Lux sponsor for turneringen. 

Gunstart kl. 9.00 og efterfølgende frokost og præmieoverrækkelse. 



Golf Club Danois       www.golfclubdanois.dk 
 

 

 

Turneringer efteråret 2020 vigtige datoer 

10. August Kokkedal  
10. September Welcome back 
16. September Nykredit Open 
28. September Nordic cup 
4-8. Oktober Spanien  
14.  Oktober Klubmesterskaber 
 

Velkommen til nye medlemmer: 

Lars Hermansen (Vence) 

Bjørn Juell- Sundbye (Cannes) 

Anne-Grete Lysgaard (Cannes) 

 

  

   

Formanden 

Så har vi taget hul på august – og vi har 5 mdr. tilbage af 2020. Et år der vil 

gå over i historien. Vi alle blev sat på prøve. Covid-19 blev et daglig emne, 

og noget vi måtte lære at leve med i vores hverdag, omtanke og tålmodighed 

samt frygten for hvordan det hele ville udvikle sig, fyldte, og fylder stadig en 

hel del. 

  

   

2018 sejren. 
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I skrivende stund er der desværre sket en uheldig udvikling. Vi skal alle 

huske at følge henvisningerne og bruge omtanke og sund fornuft i vores 

hverdag og i samvær med andre. 

Nu er golf jo ikke hele livet – selv om det er en skøn måde at motionere og 

nyde naturen på – og ja, glæden var ikke til at tage fejl af, da vi igen kunne 

bevæge os i større afstand fra hjemmet og golfbanerne åbnede op igen. 

Sommergolfen har haft fin tilslutning og der spilles stadig sommergolf på Le 

Provencal. 

Programmet for sensommeren og efteråret er klar. Jeg håber rigtig mange vi 

støtte op om arrangementerne så meld dig til på Golfbox. 

Fortsat god sommer og på gensyn 

Myrna 

 

 

Mange golfhilsner 

Mads Barslund 


